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DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE 
ZAKEN, CULTUUR, ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT 

 
 

MEDEDELING AAN  
DE VLAAMSE REGERING 

 

 

Betreft: Afspraken over voorafgaande toegang tot Vlaamse openbare 
statistieken voor ministers en hun kabinetten 
 
 

Samenvatting 
Deze mededeling legt de afspraken vast om de publicatie van Vlaamse openbare statistieken 
conform te maken aan de Praktijkcode voor Europese Statistieken.  
 

 
 
1. Context 

 

Het statistiekbeleid voor de Vlaamse overheid, zoals decretaal vastgelegd in het Bestuursdecreet van 

7 december 2018, schrijft een aantal verplichtingen voor omtrent de ontwikkeling, productie en 

verspreiding van openbare statistieken. Deze verplichtingen vloeien tevens voort uit Europese en 

federale regelgeving en worden voor de Vlaamse overheid concreet uitgewerkt in een aantal 

protocollen.  

 

Art. 4 van het Protocol voor de verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken, opgenomen in 

het Vlaams Statistisch Programma 2019 en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 7 december 

2018, stelt: “Alle gebruikers hebben op hetzelfde tijdstip dezelfde toegang tot de Vlaamse openbare 

statistieken. Het is mogelijk om in beperkte mate voorafgaand toegang te verlenen tot de statistische 

informatie, maar die voorafgaande toegang is beperkt in de tijd (maximaal 24 uur) en tot een 

limitatieve lijst van personen of instanties, die bekendgemaakt wordt op de website van Statistiek 

Vlaanderen.” 
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2. Afspraken 

 

Bovenstaande bepalingen uit dit protocol worden als volgt vertaald in concrete afspraken: 

 

2.1. Voorafgaande aankondiging van publicatie 

 

Per minister worden er twee contactpersonen aangeduid (18 in totaal).  

 

De Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) bezorgt deze contactpersonen op de eerste werkdag van de 

week een overzicht van alle Vlaamse openbare statistieken waarvan de publicatie in die week gepland 

staat op de website van Statistiek Vlaanderen.  

 

De kabinetten kunnen de volledige publicatie-agenda van de Vlaamse openbare statistieken steeds 

raadplegen op www.statistiekvlaanderen.be/publicatieagenda. 

 

Van zodra de nieuwe website van Statistiek Vlaanderen klaar is (timing midden 2021), zal het mogelijk 

zijn een ‘alert’ te krijgen bij publicatie van een statistiek zodat ook entiteiten en gebruikers 

automatisch op de hoogte kunnen worden gebracht van publicaties. In de tussentijd zal de Vlaamse 

Statistische Autoriteit ervoor zorgen dat de betrokken entiteit(en) op de hoogte zijn van publicaties. 

 

 

2.2. Voorafgaande toegang van 24 uur 

 

Elk kabinet krijgt via de contactpersonen een voorafgaande toegang van 24 uur voor alle Vlaamse 
openbare statistieken.  
 

De nieuwe statistische informatie wordt 24 uur vóór het publicatietijdstip bezorgd aan deze personen 

via e-mail. Weekend- en feestdagen worden niet meegerekend bij de bepaling van deze 24 uur. 

 

Instanties die voorafgaande toegang krijgen, mogen deze informatie niet bekend maken voor het 

aangekondigde publicatietijdstip. Bij vragen kunnen de instanties terecht bij de producent van de 

betrokken Vlaamse openbare statistiek.  

 

 

2.3. Bekendmaking voorafgaande toegang 

 

Op de website van Statistiek Vlaanderen wordt publiek gemaakt dat alle ministers en hun kabinetten 

voorafgaande toegang krijgen bij de publicatie van alle Vlaamse openbare statistieken. 
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2.4. Uitzonderingen op het Protocol voor de verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken 

 

Voor een beperkte en goed gedefinieerde set van Vlaamse openbare statistieken is het niet mogelijk 

om bepaalde regels van het protocol voor de verspreiding te volgen. Daarom kunnen onderstaande 

uitzonderingen worden toegepast voor statistieken van internationale en federale instellingen.  

 

Voor statistieken van internationale of federale instellingen moet Statistiek Vlaanderen streven naar 

het sluiten van overeenkomsten met internationale of federale data-eigenaren om het 

publicatiemoment van de regionale cijfers op de website van de internationale of federale instantie 

en van Statistiek Vlaanderen zo dicht als mogelijk op elkaar af te stemmen. Zolang deze afspraken 

niet resulteren in een gelijktijdige publicatie van regionale en internationale of federale statistieken, 

kan iedereen regionale statistieken vrij gebruiken die door deze federale of internationale instellingen 

publiek zijn vrijgegeven en zijn de protocollen niet van toepassing. 

 

 

2.5. Voorlopige Vlaamse openbare statistieken 

 

Er mag door ministers over voorlopige Vlaamse openbare statistieken gecommuniceerd worden op 

voorwaarde dat de statistieken publiek toegankelijk zijn (bijvoorbeeld op de website van de 

producerende entiteit of op statistiekvlaanderen.be) en gemakkelijk te raadplegen zijn, en op 

voorwaarde dat de communicatie over deze voorlopige statistieken de onafhankelijke publicatie van 

de Vlaamse openbare statistieken niet in het gedrang brengt. Bij communicatie door de minister van 

deze voorlopige statistieken dient het voorlopige karakter ervan duidelijk gemaakt te worden en 

moet de oorspronkelijke bron vermeld worden.  

 
Deze afspraken treden in werking vanaf 1 oktober 2020. 

 
 
 
 

De Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management 

 
 
 
 
 
 
 

JAN JAMBON 




